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Nr. 3 - 25. årgang Mars 2005

Tirsdag 8. mars kl.
19.00 er det igjen
tid for medlemsmøte
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
På selveste kvinnedagen skal vi møtes, og
hva er vel da mer naturlig enn å få besøk av
en ung dame, nemlig Marianne Olsen. Hun
vil fortelle om sine opplevelser på

Ski for Light
Hun fikk som kjent bl.a. støtte fra oss til å
dela, og rapportene tyder på at hun har hatt
et flott opphold som frister til gjentagelse
Men før vi får høre fra hennes reise, blir det
som vanlig en liten forretningsdel. Kaffe m/
någåt attåt blir det også, og et lite lotteri.
SAKSLISTE:  1) Bevilgning til bowling 2)
Deltagelse på Fylkesmuseet 3) Presi-
dentmøte 4) Innkommen post 5) Eventuelt
Vel møtt alle sammen til en hyggelig kveld

Vi gratulerer
 5/3 Olav Sommerstad
16/3 Else Mari Christiansen
18/3 Wenche Jacobsen
21/3 Leif Romstad
26/3 Trond Kjønnerød
27/3 Knut Håkon Evju
28/3 Gunnar Gallis
ANDRE MERKEDAGER
17/3 St. Patricks Day
21/3 Benito Juarez Day (Mexico)

Tubfrim
Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta vare
på brukte frimerker og telekort. Trenger du
samleesker, kan du få det på medlemsmøtene
eller ved å ta kontakt. Hva med en samleeske
på jobben? Vi har nylig sendt avgårde en
pakke med frimerker på 2,064 kg til Tubfrim

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Kari Bjerkgård i
Sildreveien 44 på Eik tirsdag 15. mars. Alle
hjertelig velkommen til en kveld med litt
håndarbeid og mye prat og latter blant gode
venner. Er det noe du lurer på, ta kontakt på
medlemsmøtet i mars eller ring 33368884.

Program våren 05
Her følger det programmet vi har satt for
våren 2005:
 8/3: Medlemsmøte: Kantina Teie Torv
12/4: Medlemsmøte: Vi besøker Jotun Fa-

brikkers museum i Sandefjord
10/5: Medlemsmøte: Vi drar til skogs på

historisk grunn i Oseberg-skogen
11/5: Vi drar til Rønneberg Gartneri
12/6: Pannekakefrokost hos Bjerkgårds i

Sildreveien på Eik
14/6: Medlemsmøte: Kantina Teie Torv. Vi

får besøk av Gunnar Kjølsrød
Mer informasjon om dette og annet som
skjer i Oseberg Lodge og ellers i Norge får
du vite i våre medlemsaviser hver måned

Bowling
Vår uhøytidelige handicapbowling ga dette
resultatet for februar:1) Else Mari 567, 2)
Solveig 547, 3) Martin 538, 4) Sven Anders
520, 5) Per 492, 6) Arild 484.
Har du lyst til å prøve deg på bowling, er det
bare å møte opp på Centrum Bowling hver
fredag fra kl. 18.30. Når ser vi deg i hallen?
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lørdag ettermiddag. Sammen med denne avisen
finner du påmeldingsskjema for å delta i
Barneløpet. Trenger du flere, kan du jo kopiere
opp flere selv, eventuelt ta kontakt på 33368861
så sender vi flere. Etter påmelding får du tilsendt
bankgiro for innbetaling av startkontingenten.

Evnt. opphold på Gautefall betales der.

Fredag 4. mars kl. 18.30
i Centrum Bowling
finner vinterens store sportsbegivenhet, nemlig
bowlingkampen mellom Oseberg og Edvad
Munch sted. Møt opp senest kl. 18.15 for
fordeling av banene. Etter den sportslige dysten
samles vi denne gang i fam. Hassums nyinnrede
lokaler i fjøset. Her blir det salg av øl/mineralvann
til “selvkost” og vi spleiser på pizza. Senere blir
det kaffe og hyggelig samvær.
Og forhåpentligvis er det noen som har gjort seg
fortjent til en liten premie, eller trøst.
Hjertelig velkommen alle sammen. Og husk, selv
om du ikke skal bowle, kan du jo møte opp og
heie på dine favoritter og bli med på kosen etterpå.

Weekendsamling i
Arendal 23-24. april
Terje Vigen Lodge inviterer igjen til bowling i
Arendal og overnatting og fest på Norlandia
Sørlandets Hotell, Grimstad.
Antall spill er 4 hvor de 3 beste damer og herrer
fra hver lodge utgjør et lag hvor premiene er
vandrepokaler. Ellers er det premier til beste 4
serier og beste enkel serie, samt rød stirke.
Tidspunkt for bowling: Tilreisende fra østlandet
+ lokaler spillere fra kl. 11.00. Tilreisende fra
Vestlandet kl. 14.00. Pris bowling kr. 200,-.
Overnatting med fest og dans til levende musikk
blir i Grimstad. Priser pr. person i dobbeltrom
(full pensjon) kr. 645,-. Enkeltromstillegg kr. 150,-
Lunsjbuffet (lokale) kr. 195,-. Fest og middag
(lokale) kr. 250,-. Musikk (tilreisende pr. pers.)
kr. 50,-. Betales til Per Mikalsen.
Det blir servert lunsj for tilreisende, enten før eller
etter bowlingen. Påmelding innen tirsdag 5. april
til: Per Mikalsen, 37044454, Brynhild Kristiansen
tlf. 37059670 (jobb) tlf. 37015462 (priv.), fax
37059671 (jobb) eller på mail til
brynhild@rorhandel.no Påmelding kan også skje
på våre bowlingkvelder eller på medlemsmøtet i
mars.Vel møtt til en hyggelig weekend i Arendal.

Fra presidentens skrivebord
Når dette skrives nærmer vi oss mars måned, og ennå har
ikke vinteren vist seg her på våre kanter av landet. Men mars
og april kan være noen skikkelige snømåneder, så vi kan
fortsatt få bruk for snøskuffa. Men uansett, vinteren i år blir
kort. I solveggen har allerede de første løkblomstene begynte
å stikke nesen opp over jorden, det er vel litt for tidlig.
Ellers fikk dere som var på vårt februarmøte høre fra krigens
dager da Annar Fængsrud fortalte om en selvopplevd flukt
fra Oslo til Sverige via Moss/Horten og Tjøme. Hyggelig var
det også at våre venner fra Horten kunne fortelle Annar at en
av de som hjalp ham under krigen fortsatt lever.
Interessant blir det nok også på vårt marsmøte når Marianne
Olsen kommer for å fortelle om sine opplevelser på Ski for
Light i USA. Marianne er blind, men allikevel en racer på ski.
Hun har deltatt flere ganger i Ridderrennet, som jo er forbildet
for Ski for Light. Møt opp, kanskje du får lyst til å finne fram
dine ski og dra på barneskirennet på Gautefall i april.
Som nevnt på februarmøtet har vi fått en innbydelse fra
Vestfold Fylkesmuseum om å delta på en utstilling de har kalt
“Fra Oseberg til Oseberg”. Her kan alle som har Oseberg i
sitt navn, enten det gjelder foreninger eller firmaer stille ut.
Bl.a. vil Statoil stille med en modell av oljeplattformen fra
Oseberg-feltet delta. Mer om dette på vårt marsmøte.
Ellers har medlemskontingenten kommet godt inn. Noen man-
gler fortsatt, men forhåpentligvis kommer også de siste inn
etterhvert. Har du forlagt giroen, kan du ta kontakt så sender
vi deg en ny, eller du kan betale kontant på medlemsmøtene.
Han en fin tid inntil vi sees på vårt marsmøte.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Barneskirenn
Som tidligere nevnt vil flere lodger fra Horten til Kvinesdal
forsøke å dra i gang et årlig Barneskirenn på Gautefall. I år er
det lagt til lørdag 2. april. Det konkurreres både i kjelke og
ski over distansene 1 km - 2,5 km - 5 km. Det blir premiering
til alle deltagerne og etterpå blir det grilling av pølser på bål.
Deltagerpris for barn: kr. 100,- som inkluderer premier og
pølser for grilling. Dette kan være en fin anledning til å ta med
seg barn og barnebarn. Hvorfor ikke leie en leilighet med plass
til 10 personer, så har du hele familien samlet. Det er lagt opp
til selvbetjening i leilighetene, men du kan selvsagt også benytte
deg av hotellets restauranter hvis du vil slippe å lage mat. Ta
kontakt med Gautefall Hotell for bestilling av leiligheter, eller
ønsker du tilbud på andre romtyper. Ring tlf. 35 99 50 00.
Løpet begynner kl. 11:00 så hvis du ikke bor for langt unna
kan du jo reise opp og ned på dagen. For de som skal bo på
stedet prøver vi å få til et hyggelig fellesprogram på litt sen


